Spoštovani dijakinje in dijaki, študentke in študenti, spoštovani starši in zaposleni,

v zvezi z novim koronavirusom (SARS-CoV-2) vam skladno z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport podajamo naslednje informacije:
V DŠD Kranj smo že pred pojavom tega virusa namestili stenske razkuževalnike za roke (na upravi in v
jedilnici) in po ključnih delovnih okoljih razdelili razkužila za roke na osnovi alkohola (pisarne, zbornica,
vzgojiteljske sobe, kuhinja, pralnica). Čistilke bodo pogosteje kot doslej z ustreznimi razkužili čistile kljuke in
druge pogosto uporabljane površine. Po domu smo razobesili osnovna gradiva Nacionalnega inštituta za
varovanje zdravja (NIJZ) v zvezi s preventivo ob pojavu invazivno prenosljivih respiratornih in drugih virusov.
Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 pa tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo
okužbe dihal, pa lahko največ naredimo sami. Priporočljivo je upoštevati naslednje vsakodnevne
preventivne ukrepe:
 IZOGIBAMO SE TESNIM STISKOM Z LJUDMI, KI KAŽEJO ZNAKE NALEZLJIVE BOLEZNI.
 NE DOTIKAMO SE OČI, NOSU IN UST.
 V PRIMERU, DA ZBOLIMO, OSTANEMO DOMA.
 UPOŠTEVAMO PRAVILA HIGIENE KAŠLJA.
 REDNO SI UMIVAMO ROKE Z MILOM IN VODO.
 V PRIMERU, DA VODA IN MILO NISTA DOSTOPNA, ZA RAZKUŽEVANJE ROK UPORABIMO NAMENSKO

RAZKUŽILO ZA ROKE. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. razkužilo za roke je
namenjeno samo zunanji uporabi. sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena
čiščenju/razkuževanju kože.
 GLEDE NA TRENUTNO EPIDEMIOLOŠKO SITUACIJO SPLOŠNA UPORABA ZAŠČITNIH MASK NI POTREBNA.
 V ČASU POVEČANEGA POJAVLJANJA OKUŽB DIHAL SE IZOGIBAMO ZAPRTIH PROSTOROV, V KATERIH SE

ZADRŽUJE VELIKO ŠTEVILO LJUDI. POSKRBIMO ZA REDNO ZRAČENJE ZAPRTIH PROSTOROV.

Predlaganim ukrepom NIJZ dodajamo še: ne potujte v tujino, če ni resnično nujno, in tudi omejite obiske iz
tujine, zlasti še iz krajev, kjer se je virus že pojavil.
SKUPAJ POSKRBIMO ZA ODGOVORNO PREVENTIVNO OBNAŠANJE ŽE V FAZI PRIPRAVE NA POJAV VIRUSA
TUDI PRI NAS, saj se bo glede na njegov pojav v naši neposredni bližini (Italija, Hrvaška) zanesljivo v kratkem
času pojavil tudi v Sloveniji.
Če se pojavijo znaki, ki kažejo na okužbo s koronavirusom (povišana telesna temperatura, kašelj, občutek
pomanjkanja zraka, težko dihanje), o tem po telefonu ali elektronski pošti obvestite svojega izbranega
zdravnika. Ne hodite v ambulanto nenapovedano, da ne boste okužili še drugih. Zdravstvena služba je o
ukrepih ob sumu na okužbo s koronavirusom obveščena in nanjo pripravljena.
Svetujemo vam tudi, da spremljate spletne strani in družbena omrežja Nacionalnega inštituta za varovanje
zdravja (https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov), Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje
zadeve.
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